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InformaŃii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
NaŃionalitate(-tăŃi)
Data naşterii
Sex

Munteanu, Victor
str. Aurului, nr.18, bl.M2, Sc.C, et.3, ap.56, Sector 2, Bucureşti
318.35.72; 628.48.70

Mobil:

0744502339

3183566

munteanu@rau.ro
Română
26.04.1953
Masculin

Locul de muncă vizat / Prorector cu probleme de învăŃământ
Domeniul ocupaŃional
ExperienŃa profesională
Perioada

2007-1998

FuncŃia sau postul ocupat

Prorector cu probleme de învăŃământ, Profesor universitar dr. Universitatea Româno - Americană

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

ActivităŃi specifice de conducere a procesului de învăŃământ şi a managementului calităŃii educaŃiei

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
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Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti
ÎnvăŃământ superior
2006 - 2008
Secretar, Comisia permanentă ARACIS de evaluare instituŃională pentru activităŃi manageriale şi
financiare
ActivităŃi specifice de evaluare a calităŃii educaŃiei
ÎnvăŃământ superior
2005 - 2007
Coordonator, Consiliul ştiinŃific al Revistei „Audit financiar” – Camera Auditorilor Financiari din
România
ActivităŃi specifice de conducere şi evaluare
ÎnvăŃământ superior
1997 - 1998
Prodecan, ConferenŃiar universitar doctor, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea
„Management Financiar - Contabil”
ActivităŃi specifice de conducere, didactice şi de cercetare
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Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
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ÎnvăŃământ superior
1997-1998
ConferenŃiar universitar dr. – cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice, Facultatea de
„Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, disciplinele: Contabilitatea financiară, Control financiar,
expertiză şi audit financiar - contabil
ActivităŃi specifice, didactice şi de cercetare
Academia de Studii Economice Bucureşti
ÎnvăŃământ superior
1996-1997
Prodecan, lector universitar doctor, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea „Management
Financiar - Contabil”
ActivităŃi specifice de conducere, didactice şi de cercetare
Universitatea Ecologică Bucureşti
ÎnvăŃământ superior
1996-1997
Lector universitar doctor – cadru didactic asociat Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea
de „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, disciplinele: Contabilitatea financiară, Control financiar,
expertiză şi audit financiar - contabil
ActivităŃi specifice didactice şi de cercetare
Academia de Studii Economice Bucureşti
ÎnvăŃământ superior
1995-1996
Şef Departament Audit financiar şi expertiză contabilă, Corpul experŃilor contabili şi contabililor
autorizaŃi din România
ActivităŃi specifice de conducere
CECCAR
Reglementări audit financiar
1993-1997
Membru titular, Colegiul Consultativ al ContabilităŃii
ActivităŃi specifice de conducere
Ministerul FinanŃelor
Reglementări în domeniul contabilităŃii
1993-1997
Director, Revista „Expertiza contabilă” – Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din
România
ActivităŃi specifice de conducere şi evaluare
CECCAR
Director
1993-1996
Membru, Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România – Consiliul Superior şi Biroul
permanent
ActivităŃi specifice de conducere
CECCAR
Membru al Biroului Permanent
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Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

1992-1996
Secretar general, Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România
ActivităŃi specifice de conducere
CECCAR
ExecuŃie şi conducere
1992-1996
Lector universitar drd. – cadru didactic asociat
ActivităŃi specifice didactice
Academia de Studii Economice Bucureşti
ÎnvăŃământ superior
1990-1992
Inspector general, DirecŃia generală a contabilităŃii din Ministerul FinanŃelor
ActivităŃi specifice de conducere şi evaluare
Ministerul FinanŃelor

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Îndrumare

Perioada

1988-1990

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Expert I, DirecŃia normării şi metodologiei contabile din Ministerul FinanŃelor
ActivităŃi specifice de conducere şi evaluare
Ministerul FinanŃelor

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Îndrumare

Perioada

1985-1988

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Economist principal, DirecŃia metodologiei contabile din Ministerul Agriculturii
ActivităŃi specifice de conducere şi evaluare
M.A.I.A.

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Îndrumare

Perioada

1983-1985

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Analist – programator şi şef proiecte financiar – contabile, Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii
ActivităŃi specifice de proiectare
Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii
Informatic
1980-1983
Economist, Serviciul de contabilitate Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii
ActivităŃi specifice de execuŃie
Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Economist

Perioada

1979-1980

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Economist, Serviciul de contabilitate – Întreprinderea de Industrializarea Legumelor şi Fructelor
Giurgiu, jud. Giurgiu
ActivităŃi specifice de execuŃie
Intreprinderea de Industrializarea Legumelor şi Fructelor, Giurgiu

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Economist

Perioada

1975-1979
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FuncŃia sau postul ocupat

Economist, Academia de Studii Economice Bucureşti

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

ActivităŃi specifice de execuŃie

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucujreşti

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

ÎnvăŃământ superior

EducaŃie şi formare
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite

LicenŃiat în economie

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucureşti, ÎnvăŃământ superior

Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite

Doctor în economie

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucureşti, ÎnvăŃământ superior

Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite

Conducător de doctorat, domeniul „Contabilitate”

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Universitatea „Valahia” Târgovişte

Aptitudini şi competenŃe
personale
Limba(i) maternă(e)

PrecizaŃi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaŃi a doua limbă maternă, vezi instrucŃiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

ÎnŃelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

Engleză

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

B2

Utilizator
Idependent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

CompetenŃe şi abilităŃi sociale CompetenŃe şi aptitudini organizatorice -

bună capacitate de comunicare, spirit de echipă, relaŃii foarte bune de colaborare profesională cu
toate categoriile de angajaŃi şi în primul rând cadre didactice, perseverenŃă şi tenacitate în
dezvoltarea unui climat de muncă angajant
adaptare la medii multiculturale, prin participarea la conferinŃe internaŃionale
leadership, prin ocuparea mai multor funcŃii de conducere (Prorector cu probleme de învăŃământ,
coordonator, prodecan, şef departament, director, secretar general, inspector general, expert I,
economist principal)
bun organizator şi iniŃiator de acŃiuni, competenŃe dobândite în coordonarea şi administrarea
oamenilor (şef de proiecte, inspector general, secretar general CECCAR, prodecan, prorector)

CompetenŃe şi aptitudini tehnice CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
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Tehnoredactare, prezentare, editare, baze de date etc.
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InformaŃii suplimentare

-

Anexe
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Nume Prenume

membru titular al Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România –
filiala Municipiului Bucureşti, 1986;
vicepreşedinte al AsociaŃiei Cenzorilor Externi IndependenŃi din România, 1999 - 1997;
membru titular al Camerei Auditorilor Financiari din România, 2001;
membru al Consiliului Universitar Franco – Român, 2002.
Ordinul „Meritul pentru învăŃământ” în grad de „OfiŃer”, Decret prezidenŃial nr. 1097 din 2004,
Monitorul Oficial nr. 1181 – 13.12.2004

Lista de lucrări
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Prof.univ.dr. Munteanu Victor
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINłIFICE
ŞI A PUBLICAłIILOR

1. Teza de doctorat (iulie 1997), domeniul: Contabilitate

T1-

„Consolidarea conturilor anuale în acŃiunea de informare, analiză, control şi decizie la societăŃile de grup”.

a) În proporŃie de 100% teza de doctorat a fost publicată cu titlul „Contabilitatea şi consolidarea conturilor anuale la
societăŃile de grup” la Editura Lucman, Bucureşti 1997;
b) În anul 1998, după dezvoltare, ajustări şi completări, a fost publicată la Editura Economică sub titlul „Grupurile de
societăŃi – consolidare contabilă”, prim autor, 204/321 pagini.

În proporŃie de 70%, teza a fost publicată şi sub formă de articole, comunicări ştiinŃifice. O parte importantă din
rezultatele obŃinute s-au materializat într-un contract de cercetare.
2. CărŃi / Cursuri universitare publicate în edituri recunoscute (Ca1, Ca2, etc), îndrumare
publicate (I1, I2, etc), capitole publicate în volume colective prin care se aduc contribuŃii la
dezvoltarea activităŃilor didactice / profesionale.
2.1. Manuale universitare pe specificul postului
Ca1 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Contabilitatea financiară a întreprinderilor, EdiŃia a II-a revăzută şi
adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, prim-autor şi coordonator, 523/604 pagini; ISBN: (10) 973-7854-99-3;
ISBN (13) 978-973-7854-99-5;
Ca2 – Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Control şi audit financiar, Bucureşti, 2006, Editura Pro Universitaria,
prim-autor şi coordonator, 324/428 pagini, ISBN (10) 973-8994-06-03; (13) 978-973-8994-06-5.
Ca3 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu – Bazele contabilităŃii, EdiŃia a II–a revăzută şi adăugită,
Editura Pro Universitaria, 2006, Bucureşti, prim-autor şi coordonator 275/438 pagini; ISBN: (10) 973-7854-97-7; ISBN (13)
978-973-7854-97-1;
Ca4 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, Cristina Andreica – Bazele contabilităŃii, Editura Universitară, 2005, Bucureşti,
prim-autor şi coordonator, 368/429 pagini; ISBN:

973-7787-48-x;

Ca5 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Contabilitatea financiară a întreprinderilor, 2005, Bucureşti, Editura
Universul Juridic, prim-autor şi coordonator 568/643 pagini, ISBN: 973-8446-61-9;
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Ca6 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Control şi audit financiar-contabil, 2005, Bucureşti, Editura Universul
Juridic, prim-autor şi coordonator, 315/475 pagini, ISBN: 973-8446-62-7;
Ca7 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu –Bazele contabilităŃii, Editura Lumina Lex, prim-autor şi
coordonator, Bucureşti, 2003, 272/425 pagini; ISBN: 973-588-696-0;
Ca8 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Contabilitatea financiară a întreprinderilor, ediŃia a II-a, Editura
Lumina Lex, prim-autor şi coordonator, Bucureşti, 2004, 489/672 pagini; ISBN:973-588-696-1;
Ca9 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Control şi audit financiar, ediŃia a II-a, Editura Lumina Lex, primautor şi coordonator, Bucureşti, 2004, 394/596 pagini; ISBN: 973-588-696-2;
Ca10 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu –Bazele contabilităŃii, Editura Lumina Lex, prim-autor şi
coordonator, Bucureşti, 2003, 278/429 pagini, ISBN: 973-588-696-0;
Ca11 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Control şi audit financiar contabil, ediŃia I-a, Editura Lumina Lex,
prim-autor şi coordonator, Bucureşti, 2003, 460/600 pagini, ISBN: 973-588-609-x;
Ca12 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Contabilitatea financiară a întreprinderilor, ediŃia I-a, Editura
Lumina Lex, prim-autor şi coordonator, Bucureşti, 2003, 498/676 pagini, ISBN: 973-588-626-x;
Ca13 - Munteanu Victor – Teoria şi bazele contabilităŃii, Editura Sylvi, 2000, Bucureşti, 308/420 pagini, ISBN: 973-588-241-8;
Ca14 - Munteanu Victor - Teoria şi bazele contabilităŃii, Editura Lumina Lex, 1999, Bucureşti, 348/515 pagini, ISBN: 973588-241-8;
Ca15 - Munteanu Victor - Control şi audit financiar, Editura Sylvi, ediŃia a II-a, 2000, Bucureşti, 617 pagini, ISBN: 973-588241-8;
Ca16 - Munteanu Victor - Contabilitatea financiară a întreprinderilor, vol.II, ediŃia a III-a revăzută şi actualizată, editura
Sylvi, 2000, Bucureşti, 398 pagini, ISBN: 973-9488-97-8;
Ca17- Munteanu Victor - Contabilitatea financiară a întreprinderilor, vol.I, ediŃia a III-a revăzută şi actualizată, editura Sylvi,
2000, Bucureşti, 385 pagini, ISBN: 973-9488-96-x;
Ca18- Munteanu Victor - Contabilitatea financiară a întreprinderilor, vol.II, ediŃia a II-a revăzută şi actualizată, editura
Lucman , 1999, Bucureşti, 742 pagini, ISBN: 973-98098-9439366;
Ca19 - Munteanu Victor - Contabilitatea financiară a întreprinderilor, vol.I, ediŃia a II-a revăzută şi actualizată, editura
Lucman, 1999, Bucureşti, 398 pag.,ISBN: 973-98098-9439365;
Ca20 - Cosma Dorin, Munteanu Victor coautor, - Elemente de contabilitate anglo – saxonă, 1999, Editura Mirton, Timişoara,
324 pagini, capitolele II şi III, ISBN: 973-587-241-6;
Ca21- Munteanu Victor - Control şi audit financiar, Editura Lucman, Bucureşti, 1998, 477 pagini, ISBN: 973-98097-5-4;
Ca22- Munteanu Victor - Contabilitatea financiară a întreprinderilor (vol.II), Editura Lucman, 1998, Bucureşti, 734 pagini,
ISBN: 973-98098-5-4;
Ca23- Munteanu Victor -Contabilitatea finanicară a întreprinderilor (vol.I), Editura Lucman, 1998, Bucureşti, 375 pagini,
ISBN: 973-98098-5-5;
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Ca24 - Munteanu Victor,Turcanu Anatoli prim-autor - Grupurile de societăŃi – consolidarea contabilă, Editura Economică,
Bucureşti, 1997, 230 pagini, ISBN: 973-590-032-7;
Ca25 - Munteanu Victor - Contabilitatea şi consolidarea conturilor anuale la societăŃile de grup, Editura Lucman, 1997,
Bucureşti, 280 pagini, ISBN: 973-98098-5-5;
2.2. Îndrumare publicate:
I.1 - Munteanu Victor – Teste grilă pentru examenul de licenŃă la Universitatea Româno - Americană, Facultatea de RelaŃii
comerciale şi Financiar – Bancare Interne şi InternaŃionale, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, ISBN: 973-628-018-7; 2004,
2005, 2006, EdiŃia a IV-a, Editura ,illenium, Bucureşti, ISBN: 973-85110-6-2, 207;
I.2 * * * Manualul UniversităŃii, Editura Atheneum, Bucureşti, 1999, capitolul „Managementul financiar – contabil al
UniversităŃii”, 101/360 pagini, coautor, ISBN: 973-9486-95-x.

3. CărŃi de specialitate publicate în edituri recunoscute (Cb1, Cb2, ...), articole / studii publicate
în reviste de specialitate de circulaŃie internaŃională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate
în baze de date internaŃionale specifice domeniului, Ri1, Ri2, etc) sau în reviste de specialitate
din Ńară recunoscute de către CNCSIS (Rn1, Rn2...).
3.1. CărŃi de specialitate publicate în edituri recunoscute
Cb1 – Munteanu Victor, Cristina Andreica – Contabilitate financiară aplicată, Editura Cibernetica MC, 2007, Bucureşti,
prim autor, 180/210 pagini; ISBN: 978-973-96916-8-0;
Cb2 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Contabilitatea financiară – caiet de lucrări practice, aplicaŃii, studii
de caz, teste grilă şi lucrare practică monografică, EdiŃia a II-a revăzută şi adăugită, 2006, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, prim-autor şi coordonator, 204/242 pagini; ISBN: (10) 973-7854-98-5; ISBN (13) 978-973-7854-98-8;
Cb3 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Financial – accounting control and audit,Bucureşti,2006, Editura
Pro Universitaria 123/164 pagini, ISBN (10) 973 –7854–27-6; ISBN (13) 978-973-7854-27-8;
Cb4 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu – Foundamentals of accounting, Bucureşti, 2006, Editura
Pro Universitaria, 105/145 pagini, ISBN (10) 973-7854-32-2; ISBN (13) 978-973-7854-32-2;
Cb5 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu – Bazele contabilităŃii – caiet de lucrări practice, exerciŃii
de logică contabilă şi lucrare practică monografică, EdiŃia a II-a revăzută şi adăugită, 2006, Bucureşti, Editura Pro
Universitaria, prim-autor şi coordonator, 108/167 pagini, ISBN: (10) 973-7854-96-9; ISBN (13) 978-973-7854-96-4;
Cb6 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Contabilitatea financiară – caiet de lucrări practice, aplicaŃii, studii de
caz, teste grilă şi lucrare practică monografică, 2005, Bucureşti, Editura Universul Juridic, prim-autor şi coordonator,
168/246 pagini; ISBN: 973-8446-77-5;
Cb7 - Munteanu Victor, Alice Emilia łînŃă, IonuŃ Cosmin Lungu –Bazele contabilităŃii – caiet de lucrări practice, exerciŃii de
logică contabilă şi lucrare practică monografică, 2005, Bucureşti, Editura Universul Juridic, prim-autor şi coordonator,
110/165 pagini; ISBN: 973-8446-73-2;
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Cb8 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca –Control şi audit financiar în conformitate cu reglementările în
vigoare, cu aplicaŃii şi cazuri practice relevante, Editura Sylvi, prim-autor şi coordonator, Bucureşti, 2002, 478/610 pagini,
ISBN: 973-8258-84-7;
Cb9 - Munteanu Victor, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Contabilitatea financiară a întreprinderilor armonizată cu Directivele
contabile europene şi Standardele InternaŃionale de Contabilitate, vol.I, Editura Sylvi, prim-autor şi coordonator, Bucureşti,
2002, 238/346 pagini, ISBN: 973-628-001-2;
Cb10 - Bogdan Ioan, Munteanu Victor - Tratat de management financiar – bancar, Editura Economică, 2002, Bucureşti,
204/920 pagini, coautor, capitolul VI, ISBN: 973-590-682-1.

3.2. Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaŃie internaŃională recunoscute sau
indexate în baze de date internaŃionale specifice domeniului.

Ri1. Munteanu Victor – The Assessment of the Signification Threshold and of the Risks in a Financial Audit
Mission,– The Programme of the International Scientific Conference „European Integration – New challenges
for the Romanian” 3rd Edition, May 25 – 26, 2007 Oradea, Faculty of Economics, University of Oradea, section
Economic Sciences – Tom XVI, 2007, ISSN: 1582-5450, articol cotat B+;
Ri2. Munteanu Victor – Alinierea contabilităŃii româneşti la standardele internaŃionale (I.A.S.) – cerinŃă a
integrării României în Uniunea Europeană, Universitatea din Oradea, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Analele
UniversităŃii din Oradea, Seria: ŞtiinŃe Economice, Tom XV, 2006,ISSN: 1582-5450, articol cotat B+;
Ri3. Munteanu Victor, The Internal Audit and its objectives (international aspects) EUROPEEA 2006, Revistă
internaŃională on-line, ISSN 1583-8234, revistă cotată B+;
3.3. Articole / studii publicate în reviste de specialitate din Ńară recunoscute de către CNCSIS sau
reviste de specialitate din străinătate

Rn1. Munteanu Victor, Cum „trecem” pragul de semnificaŃie în coordonarea auditului financiar, Revista de
Audit financiar nr.1/2006, ISSN: 1583-5812;
Rn2. Munteanu Victor, PrecauŃiuni recomandate pentru riscul de audit, Revista de Audit financiar nr.2/2006,
ISSN: 1583-5812;
Rn3. Munteanu Victor, Retratarea conturilor de imobilizări corporale şi necorporale, Revista de
Management nr. 8/ 2004, ISSN: 1473-6782;
Rn4. Munteanu Victor, Fraudă & eroare în audit: un „cuplu” care supravieŃuieşte, Revista de Management
nr.3/2004, ISSN: 1473-6782;
Rn5. Munteanu Victor, ValenŃele auditului financiar contabil în România, Revista de Management nr.5/2003,
ISSN: 1473-6782;
Rn6. Munteanu Victor, Utilitatea informationala a bilantului consolidat, Revista Finante, Credit,
Contabilitate, nr. 5/2001;
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Rn7. Munteanu Victor, Analiza rezultatului pe baza soldurilor intermediare de gestiune, Revista de
Management nr. 4-5/2001, ISSN: 1473-6782;
Rn8. Munteanu Victor, Elemente ale strategiei financiare ( II ), Revista de Management nr. 3/2000, ISSN:
1473-6782;
Rn9. Munteanu Victor, Consideratii privind implicatiile fiscale ale unor principii contabile, Revista Finante,
Credit, Contabilitate nr. 6/1998;
Rn10. Munteanu Victor, Elemente ale strategiei financiare ( I ), Revista de Management nr. 3-4/ 1998,
ISSN: 1473-6782;
Rn11. Munteanu Victor, Evolutia auditului contabil financiar in Franta, pe plan mondial si perspectivele
acestuia in Romania, Revista de Contabilitate Generala si Expertiza Contabila, nr. 2-3/1997;
Rn12. Munteanu Victor, Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate, Revista de
Contabilitate generala si Expertiza Contabila, nr. 5-6/1996;
Rn13. Munteanu Victor, Noutati privind intarirea disciplinei financiare, Revista Control financiar nr. 6/
1996;
Rn14.Munteanu Victor, Sisteme ale contabilitatii agentilor economici, Revista de Contabilitate Generala si
Expertiza Contabila nr. 1/ 1996;
Rn15. Munteanu Victor, Controlul legal al bilantului contabil, Revista Expertiza contabila nr.4-5/1995;
Rn16. Munteanu Victor, Controlul legal al bilantului contabil ( conturilor anuale) in tarile din Comunitatea
Europeana (partea a II-a), Revista Expertiza Contabila nr.3/1995;
Rn17. Munteanu Victor, Controlul legal al bilantului contabil (conturilor anuale) in tarile din Comunitatea
Europeana (partea a I-a), Revista Expertiza Contabila nr.1- 2/1995;
Rn18. Munteanu Victor, Cuvant de deschidere la primul Congres al Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania, Revista Expertiza contabila, nr.11/1994;
Rn19. Munteanu Victor, Despre audit si auditori, Revista Expertiza contabila nr.10/1994;
Rn20. Munteanu Victor, Noi instituŃii specifice economiie de piaŃă în România – Auditul legal şi cenzoratul
(II), Adevărul economic, nr.50 (144) / 1994;
Rn21. Munteanu Victor, Noi instituŃii specifice economiei de piaŃă, în România – Auditul legal şi cenzoratul
(I), Adevărul economic, nr.49/ (143)/1994;
Rn22. Munteanu Victor, Noul sistem contabil – Terminologie explicativă, Revista Expertiza Contabilă
nr.8/1994, pag.16;
Rn23. Munteanu Victor, Opinii despre contabilitatea altor cheltuieli excepŃionale privind operaŃiile de
gestiune, Revista Expertiza contabilă nr.6-7/1994;
Rn24. Munteanu Victor, Domenii contabile neabordate – Aplicatii privind metodele de consolidare a
conturilor, Revista Expertiza contabila nr.5/1994;
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Rn25. Munteanu Victor,

Domenii contabile neabordate – Principii, norme si reguli de constituire a

conturilor consolidate, Revista Expertiza Contabila nr.4/1994, pag.23;
Rn26. Munteanu Victor, Noul sistem contabil – Terminologie explicativă, Revista Expertiza Contabilă
nr.4/1994, pag.16;
Rn27. Munteanu Victor, Consolidarea conturilor, Revista Expertiza contabila, nr.2-3/1994, pag.40;
Rn28. Munteanu Victor, Noul sistem contabil – Terminologie explicativă, Revista Expertiza Contabilă nr.23/1994, pag.25;
Rn29. Munteanu Victor,
nr.1/1994, pag.29;

Noul sistem contabil – Terminologie explicativă, Revista Expertiza Contabilă

Rn30. Munteanu Victor, Domenii contabile neabordate – Consoliodarea conturilor, Revista Expertiza
contabilă nr. 1/1994, pag.26;
Rn31. Munteanu Victor, Noul sistem contabil – Terminologie explicativă, Revista Expertiza Contabilă
nr.7/1993;
Rn32. Munteanu Victor, Domenii
contabilă, nr.7/1993;

contabile

neabordate – Consolidarea conturilor, Revista Expertiza

Rn33. Munteanu Victor, Să ne formăm o echipă forte, de mari specialişti, Revista Expertiza contabilă
nr.6/1993;
Rn34. Munteanu Victor, Expertiza contabilă capătă un nou contur în economia de piaŃă românească,
Revista Expertiza contabilă nr.4/1993;
Rn35. Munteanu Victor, SituaŃia la zi, Revista Expertiza contabilă, nr.2/1993;
Rn36. Munteanu Victor, Cine suntem si ce vrem, Revista Expertiza Contabilă nr.1/1993;
Rn37. Munteanu Victor, Sistemul informatic pentru urmărirea operativă a indicatorilor economico financiari –Revista finanŃe, credit, contabilitate nr.1-2/1991;

4. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale
recunoscute din Ńară şi din străinătate, Vi1, Vi2, etc (cu ISSN, ISBN), precum şi alte lucrări
similare; articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice naŃionale, Vn1,
Vn2.

4.1. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale recunoscute
din Ńară şi din străinătate
4.1.1. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale recunoscute
din Ńară
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Vi1. Munteanu Victor,

The Internal Audit and its objectives - international aspects, Volume IV, The

International Economic Conference, „Lucian Blaga” University of Sibiu, 2006, ISBN (10) 973-739-259-0;
ISBN (13) 978-973-739-259-6;
Vi2. Munteanu Victor – Present-Day Financial Statement and The Foundation of Economic Decisions,
International Symposium, September 29 th – 30 th, 2006, Bucureşti – Giurgiu, România, pag.320 – pag.327,
ISBN 978-973-594-922-8.
Vi3. Munteanu Victor, Internal Audit – An essential element for the succes of a company, Romanian
Economic and business review, Fall 2006 – Volume 1, number 3, ISSN: 1842-2497;
Vi4. Munteanu Victor – Present-day financial statement and the foundation of economic decisions, 3rd
International Scientific Conference Eco-trend 2006, Economics an Globalization, „Constantin Brâncuşi”
University of Tg. Jiu, România, ISBN (10) 973-742-321-0; (13) 978-973-742-321-1.
Vi5. Munteanu Victor – Internal audit – an essential element for the succes of a company,
3rd
International Scientific Conference Eco-trend 2006, Economics an Globalization, „Constantin Brâncuşi”
University of Tg. Jiu, România, ISBN (10) 973-742-321-0; (13) 978-973-742-321-1.
Vi6. Munteanu Victor – Producers and beneficiaries of financial – Accounting information in the context of
the economic and accounting reform in Romania, International Conference, „Universitatea Ovidius” ConstanŃa,
România, ISBN 978-973-742-466-2; 978-973-742-586-7.
Vi7. Munteanu Victor – The Internal audit and its objectives – internationals aspects, The International
economic conference, „Lucian Blaga” University of Sibiu, România; volume IV, Section 4: The coordinates of
management and marketing in the future firm – between national and international, ISBN (10) 973-739-259-0;
ISBN (13) 978-973-739-259-6; pag.257-265.
Vi8. Munteanu Victor – „Alinierea contabilităŃii româneşti la standardele internaŃionale de contabilitate –
cerinŃă a integrării României în Uniunea Europeană”, ConferinŃa Economică InternaŃională, „Binomul Sărăcie
bogăŃie şi integrarea României în Uniunea Europeană”, Sibiu, 2005, ISBN: 973-739-101-2;
Vi9. Munteanu Victor – „Valorificarea informaŃiei contabile în procesul decizional”, ConferinŃa
InternaŃională „Economia contemporană şi realităŃile româneşti”, 2005, Bacău, lucrare elaborată în cadrul
GAR 159 / 2005, ISBN: 973-7675-02-09.
Vi10. Munteanu Victor – „Standardele internaŃionale de contabilitate în contextul sistemului fiscal din
România”, ConferinŃa cu participare internaŃională „Gorjeanul în mileniul trei”, Universitatea „Constantin
Brâncuşi”, 18 – 19 noiembrie 2005, lucrare publicată în cadrul GAR 159 / 2005, ISBN: 973-7675-02-09.
4.1.2.

Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale
recunoscute din străinătate

Vi11. Munteanu Victor, Zuca Marilena – „Present-day financial statement and the foundation of economic
decisions” („The 31th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences”), 2007,
Transilvania University of Brasov, July, 31 August, 5, 2007, ISBN: 978-2-553-01412-3;
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Vi12. Munteanu Victor, Zuca Stefan – „The self – financing capacity – indicator that puts in relation the
results’ analysis and the financial flows’ analysis”;
Vi13.Munteanu Victor – „Evaluarea performanŃelor întreprinderii în condiŃii de risc şi incertitudine” („The
30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences”), 2005, Chişinău, Republica
Moldova, ISBN: 9975-75-313-2;
Vi14. Munteanu Victor – „PosibilităŃi de diminuare a riscurilor activităŃii unei firme prin intermediul
auditului şi controlului intern”, The 29th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences, 2004, Bochum, Germania, ISBN:2-553-01154-7;
Vi15. Munteanu Victor - „Using the benchmarking (reference treatment) in improving the global
performance of the enterprise” („Utilizarea tratamentului de referinŃă (benchmarking) în ameliorarea
performanŃei globale a întreprinderii”), Simpozion internaŃional organizat de James Madison Virginia University,
Virginia, SUA, 2004;
Vi16. Munteanu Victor – „Consolidarea situaŃiilor financiare ale firmelor din România în contextul
internaŃionalizării contabilităŃii”, The 28th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences, 2003, ISBN: 2-553-01137-7;
Vi17. Munteanu Victor - „The conceptual framework and the criteria of measuring quality in accounting”
(„Cadrul conceptual şi criteriile de măsurare a calităŃii în contabilitate”), Simpozion internaŃional organizat de
James Madison University, Virginia, SUA, 2003;
Vi18. Munteanu Victor - „Comment implanter une activite conseil – en comptabilite et audit – en Roumanie,
les conditions de succes” („Cum să începem o activitate de consultanŃă contabilă şi audit în România, condiŃii
de reuşită”), Simpozion internaŃional organizat de Cabinetul de contabilitate şi audit financiar „Ernst &
Young”, Paris, 2002;
Vi19. Munteanu Victor - „Pricipes comptables et information financiere” („Principiile contabile şi informaŃia
financiară”), Simpozion internaŃional organizat de Cabinetul de contabilitate şi audit financiar „Ernst &
Young”, Paris, 2001;
Vi20. Munteanu Victor - „Comptabilite internationale et recherche”, seminar internaŃional organizat cu
ocazia celui de-al XXI-lea Congres al AsociaŃiei Franceze de Contabilitate, 2000, Angres;
Vi21. Munteanu Victor - „Comment implanter une activite conseil comptable: les conditions de succes”
(„Cum se lansează o activitate de consultanŃă contabilă: condiŃii de succes”), reuniunea internaŃională cu tema
„Organizarea şi desfăşurarea misiunii de audit financiar – contabil” – Simpozion internaŃional organizat de
cabinetul de evaluare şi audit financiar – contabil „Ernst & Young”, Paris, 1994;
Vi22. Munteanu Victor - „Comment formaliser une offre des produits de conseil financier – comptable”
(Cum se formulează o ofertă de consultanŃă financiar – contabilă”), Congresul internaŃional al profesiei
contabile, Grenoble, 1994;
Vi23. Munteanu Victor - „Performance des missions comptable dans les entreprises avec services
comptables” (PerformanŃa misiunilor contabile în întreprinderi cu servicii contabile”), Simpozionul
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internaŃional cu tema „Rolul profesiei contabile în economia de piaŃă” – organizat de cabinetul de consultanŃă
şi audit financiar – contabil K.P.M.G., Paris, 1994;
Vi24. Munteanu Victor - „Comment developper et pereniser l`activite conseil comptable: echanges
d`experience avec des cabinets et des consultants exterieurs” (Cum se dezvoltă şi întăreşte activitatea de
consultanŃa contabilă: schimburi de experienŃa cu cabinete şi consultanŃi străini”), la Congresul internaŃional al
profesiei contabile, Montpellier, 1993.

4.2. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice naŃionale

Vn1. Munteanu Victor – „Planificarea adecvată a auditului financiar contabil” – a XII-a Sesiune anuală de
comunicări ştiinŃifice-Universitatea Româno - Americană - volumul de studii şi cercetări, Editura
Prouniversitaria, 2007, ISBN 978-973-129-095-9;
Vn2. Munteanu Victor – „SoluŃia informatică pentru gestiunea afacerilor, opinie asupra aspectelor în
vederea utilizării unui pachet software de contabilitate în România” – a XII-a Sesiune anuală de comunicări
ştiinŃifice-Universitatea Româno - Americană - volumul de studii şi cercetări, Editura Prouniversitaria, 2007,
ISBN 978-973-129-095-9;
Vn3. Munteanu Victor – „EvoluŃia auditului financiar pe plan mondial” – a X-a Sesiune anuală de comunicări
ştiinŃifice-Universitatea Româno - Americană - volumul de studii şi cercetări, Editura Universul Juridic, 2005,
ISBN: 973-8446-93-7;
Vn4. Munteanu Victor – „PosibilităŃi de diminuare a influenŃei riscurilor prin intermediul auditului şi
controlului intern” – a X-a Sesiune anuală de comunicări ştiinŃifice-Universitatea Româno - Americană volumul de studii şi cercetări, Editura Universul Juridic, 2005, ISBN: 973-8446-93-7;
Vn5. Munteanu Victor – „Conturile consolidate – paralelă între IASC, FASB, Directivele Europene şi
România” – a IX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinŃifice - Universitatea Româno - Americană - volumul de
studii si cercetari, Editura Universitară, 2004, 100%, ISBN: 973-8446-35-x;
Vn6. Munteanu Victor, Conturile consolidate – paralelă între IASC, FASB, Directivele europene şi România,
volumul de studii şi cercetări, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-8446-35-x;
Vn7. Munteanu Victor, Delimitări teoretice privind auditul şi controlul intern, volumul de studii şi cercetări,
Editura Sylvi, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-8446-35-x;
Vn8. Munteanu Victor – „Delimitări teoretice privind auditul şi controlul intern”, a IX-a Sesiune anuală de
comunicări ştiinŃifice-Universitatea Româno – Americană - volumul de studii si cercetari (volumul 1), Editura
Sylvi, 2004, 100%, ISBN: 973-8446-35-x;
Vn9. Munteanu Victor – „Contabilitatea intre national si international”, volumul de Studii economice şi
juridice, Editura Sylvi, 2003, 100%, ISBN: 973-628-035-7;
Vn10. Munteanu Victor – „Contabilitatea de la geneza la performanta si controverse”, volumul de studii si
cercetari, Editura Sylvi, 2001, 100%, ISBN: 973-8258-18-9;
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Vn11. Munteanu Victor – „EvoluŃia auditului contabil financiar în FranŃa pe plan mondial şi perspectivele
acestuia în România”, volumul de studii şi cercetări (volumul 2), Editura Sylvi, 2001, 100%, ISBN: 973-825818-9;
Vn12. Munteanu Victor – „Consolidarea conturilor anuale în contextul normalizării internaŃionale”,
Bucureşti, 1999, volumul de studii şi cercetări, expuneri la Simpozionul organizat de Revista Capital, ISBN:
973-9488-07-2;
Vn13. Munteanu Victor – „Evaluarea controlului intern într-o misiune de audit financiar – contabil”,
Bucureşti, 1999, Sesiunea de comunicări organizată de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi
din România, ISBN: 973-9488-06-4;
Vn14. Munteanu Victor – „Auditorul de conturi şi noile instrumente financiare”, Braşov, 1998, Sesiunea de
comunicări la cel de-al II-lea Congres al ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România;
Vn15. Munteanu Victor – „Principiile contabile şi informaŃia financiară”, Bucureşti, 1998, Sesiunea de
dezbateri organizată de Tribuna Economică;
Vn16. Munteanu Victor – „PosibilităŃi de perfecŃionare a mecanismului contabil în conturile consolidate”,
Bucureşti, 1998, Sesiunea de comunicări organizată de Catedra de Contabilitate din A.S.E, ISBN: 973-9488-061;
Vn17. Munteanu Victor – „ConsideraŃii privind particularităŃile activităŃii de audit în condiŃiile prelucrării
automate a datelor financiar – contabile”, Bucureşti, 1997, Simpozionul internaŃional organizat de firma
„Coopers & Lybrands” Romania;
Vn18. Munteanu Victor – „DiferenŃa din prima consolidare, soluŃii contabile şi efecte economico –
financiare”, Bucureşti, 1997, Sesiunea de organizată de Catedra de contabilitate din A.S.E.;
Vn19. Munteanu Victor – „Oportunitatea introducerii consolidării conturilor în România”, Bucureşti, 1997,
comunicare la reuniunea organizată de Ministerul FinanŃelor;
Vn20. Munteanu Victor – „Valorificarea informaŃiei de bilanŃ în analiza strategică a întreprinderii”,
Bucureşti, 1997, comunicare la reuniunea organizată de cabinetul Arthur Andersen Romania;
Vn21. Munteanu Victor – „Analiza şi tratamentul general al eliminărilor din conturile consolidate”, Bucureşti,
1996, Simpozionul organizat de Catedra de Contabilitate din cadrul A.S.E.
Vn22. Munteanu Victor – „Valorificarea informaŃiilor din documentele financiare de sinteză în condiŃiile
aplicării contabilităŃii de inflaŃie”, Bucureşti, 1996, Simpozionul naŃional de contabilitate;
Vn23. Munteanu Victor – „Controlul legal al conturilor anuale in tarile din Comunitatea Europeana”,
Bucureşti, 1994, comunicare la primul Congres al profesiei contabile din România;
Vn24. Munteanu Victor – „SituaŃia privind profesia contabilă din România”, Bucureşti, 1994, volumul de
expuneri la primul Congres al profesiei contabile din România, organizat de CECCAR;
Vn25. Munteanu Victor – „Noi instituŃii specifice economiie de piaŃă în România – auditul legal şi
cenzoratul”, Bucureşti, 1994, volumul de comuncări la Simpozionul NaŃional de Contabilitate;
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Vn26. Munteanu Victor – „Principii, norme şi reguli de constituie a conturilor consolidate”, Bucureşti, 1994,
volumul de comunicări la Sesiunea ştiinŃifică organizată de cabinetul Price Waterhouse Romania;
Vn27. Munteanu Victor – „Expertiza contabilă capătă un nou contur în economia de piaŃă românească”,
Bucureşti, 1993, volumul de comunicări la ConferinŃa NaŃională a ExperŃilor şi Contabililor AutorizaŃi;
Vn28. Munteanu Victor – „Cine suntem si ce vrem”, Bucureşti, 1993, volumul de expuneri la ConferinŃa
NaŃională a ExperŃilor şi Contabililor AutorizaŃi;
Vn29. Munteanu Victor – „Documentele de sinteză: structura, completare, verificare, centralizare,
depunere”, Bucureşti, 1991, volumul de comunicări la sesiunea de lucrări privind implementarea noului sistem
contabil;
Vn30. Munteanu Victor – „Referitor la Proiectul Legii contabilităŃii şi a Regulamentului de aplicare a
acesteia”, Bucureşti, 1990, comunicări la sesiunea de lucrări ştiinŃifice de la Ministerul de FinanŃe;
Vn31. Munteanu Victor – „Studiu privind realizarea şi implementarea sistemului informaŃional de urmărire
operativă a indicatorilor economici – financiari”, Bucureşti, 1985, volumul de expuneri la Sesiunea de
dezbateri, Centrul de PerfecŃionare a Cadrelor din reŃeaua Ministerului de FinanŃe;
Vn32. Munteanu Victor – „Sistem informatic privind verificarea şi centralizarea bilanŃurilor contabile”,
Bucureşti, 1985, volumul de expuneri la Sesiunea de comunicări, Centrul de PerfecŃionare a Cadrelor din
reŃeaua Ministerului de FinanŃe;
Vn33. Munteanu Victor – „Studiu privind calculaŃia costurilor şi a rezultatelor pe activităŃi la nivelul
unităŃilor agricole”, Băneasa, 1984, Sesiunea de comunicări, Centrul de PerfecŃionare a Cadrelor din
Agricultură;
Vn34. Munteanu Victor – „Studiu privind prelucrarea datelor financiar – contabile cu ajutorul
minicalculatoarelor electornice”, Bucureşti, 1983, Sesiunea de comunicări ştiinŃifice la Institutul Central de
Informatică;
Vn35. Munteanu Victor – „Sistem informatic privind evidenŃa contabilă a mijloacelor de transport – pe
modelul I.T.S.A.I.A.”, Bucureşti, 1982, Sesiunea de comunicări ştiinŃifice la Academia de ŞtiinŃe Agricole şi
Silvice (A.S.A.S.);
Vn36. Munteanu Victor – „EvidenŃa gestionar – contabilă a valorilor materiale cu ajutorul calculatorului
electronic”, Bucureşti, 1981, Sesiunea de comunicări ştiinŃifice la Institutul de Economie Agrară.

5. Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract/grant, alte lucrări de
cercetare - dezvoltare, F1, F2 etc) în ultimii cinci ani în domeniul postului
5.1. Proiecte internaŃionale de cercetare – dezvoltare obŃinute prin competiŃie, pe bază de contract/grant,
ca membru în echipa de cercetare sau director de proiect
5.1.1. Proiecte internaŃionale de cercetare – dezvoltare obŃinute prin competiŃie, pe bază de contract /
grant, ca membru în echipa de cercetare
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Fi1. – Increasing the competitiveness of Trans-national Technology Transfer end Innovation in Romania by
creating an Innovation Relay Centre, ID: FP6-2003-INNOV-2-510446, finanŃat prin Programul Cadru 6 al Uniunii
Europene, în valoare de 543.514,6 Euro - în calitate de consultant economic (site www.irc4d.ipacv.ro).
Fi2. – Energy Sector Innovation – Financial Network – EIFN. ID: FP6-2004-INNOV-6, finanŃat prin Programul Cadru 6
al Uniunii Europene, în valoare de 984.563 Euro - în calitate de consultant economic (site www.eifn.ipacv.ro).
Fi3.- Building Research Area on the Viability of green Oil crops – support for European strategies – BRAVO, aflat în
etapa a II-a de evaluare.

5.2. Proiecte naŃionale de cercetare – dezvoltare obŃinute prin competiŃie, pe bază de contract / grant, ca
membru în echipa de cercetare sau director de proiect
5.2.1. Proiecte naŃionale de cercetare – dezvoltare obŃinute prin competiŃie, pe bază de contract / grant, ca
director de proiect
Fn1.- Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de Management în domeniul energiei – DI-SIM, evaluat cu
89 puncte, în aşteptare pentru contractare;
Fn2. „Instruirea de specialitate privind implementarea Standardelor InternaŃionale de Contabilitate, audit financiar
şi management”, Contract Phare – 5530402, referinŃă 01, linia de buget Phare 2005 – prepropunerea fiind selectata
pentru evaluarea finală;

5.2.2. Proiecte naŃionale de cercetare – dezvoltare obŃinute prin competiŃie, pe bază de contract / grant, ca
membru în echipa de cercetare
Fn1. – „Promovarea convergenŃei regionale – modernizarea potenŃialului ştiinŃific în domeniul dezvoltării rurale”
Nr. 124/2006, Proiect cercetare de excelenŃă CEEX – M3 CORINT, valoare 100.000 €, responsabil economic şi audit;
Fn2. - „Start afacere, o şansă pentru tine !”, contract de cercetare, Ministerul Integrării Europene – Coeziune economică
şi socială, Dezvoltarea resurselor umane, măsuri active pe piaŃa muncii, linia de BUGET Phare / 2003 /005-551.05.03.03;
contract câştigat de
S.C. INFO – GRUP S.R.L. în parteneriat cu Incubatorul de Afaceri universitar Giurgiu;
responsabil la pct.4, tema: Managementul afacerii;
Fn3. - Sistem Electronic de Informare şi Mediere pentru Munca la Domiciliu, Valorificarea Produselor şi Serviciilor
din Gospodărie şi Găsirea de OportunităŃi de Afaceri în zone Slab Dezvoltate Economic (SIMVAPS), CEEX ianuarie
2006, responsabil economic;
Fn4. – CBC RO-BG 2005 Prioritatea 4: AcŃiuni „People to people”, ReŃeaua de afaceri Giurgiu – Ruse – promotor al
coeziunii economice transfrontaliere, etapa a II-a de evaluare;
Fn5.- Tineret – Euro info giurgiu, Ministerul Integrării Europene, Programul Societatea civilă componenta 1 –
Dezvoltarea sectorului ONG; linia de buget Phare/2004 / 016 – 772.01.02 01 Solicitant: FundaŃia incubator de Afaceri
universitar Giurgiu; responsabil economic şi audit, în echipa de implementare;
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Fn6.- INFO – RURAL, Ministerul Integrării Europene, Programul Societatea civilă componenta 1 - Dezvoltarea
sectorului ONG; linia de buget Phare/2004 / 016 – 772.01.02 01 Solicitant: FundaŃia incubator de Afaceri universitar
Giurgiu; responsabil economic şi audit, în echipa de implementare;
Fn7.- Cooperarea între Incubator de afaceri Giurgiu şi Incubator de afaceri Ruse – vector al dezvoltării socioeconomice în Euroregiunea Giurgiu – Ruse; responsabil economic şi activitate de audit financiar alături de
partenerul A.S.E. Bucureşti;
Fn8.- Sistem managerial integrat destinat optimizării costurilor energetice SMI-EE, în curs de evaluare.
Fn9. - „ReŃea naŃională de cercetare în domeniul ingineriei integrate a produselor şi proceselor”, Proiecte de
Cercetare CEEX nr.243/2006, responsabil economic.
Fn10. – „Cercetări privind structurarea, proiectarea, dezvoltarea în conceptul organizărilor moderne, avansate –
virtuale, extinse – a întreprinderilor industriale şi a altor domenii / activităŃi complexe din economie (ORGVIRT);
Program Contract CEEX nr.83/2005, 2007, responsabil economic şi de audit.
Fn11.- „Cercetări multidisciplinare privind modelul teoretic şi experimental al unei electrocentrale ecologice bazate
pe energia valurilor marine” CMTEEM, proiect Cercetare de ExcelenŃă, M.Ed.C., 2005, valoare 50.000 RON,
responsabil economic;
5.2.3. Contracte cu mediul social şi de afaceri
C1. – ConsultanŃă şi asistenŃă financiar -contabilă, audit şi expertiză financiară, prognozarea activităŃii
economico-financiare la S.C. „IMSAT” S.A., proiect complex, 2006, valoarea contractului 8.000 Euro, director de
proiect:
C2. - Asigurare asistenŃă, consultanŃă economico - financiară şi contabilă pentru implementarea proiectului
finanŃat din Fondul pentru Dezvoltarea regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în cadrul Programului
„Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităŃii IMM-urilor”, 2005, valoarea contractului 4.000 Euro, director de proiect;
C3. - Sistem integrat de fundamentare a deciziilor în domeniile management, comportament organizaŃional,
control şi analiza financiară, informatică economică de gestiune la S.C. „MELINDA” SRL Odorheiu Secuiesc, 10.000
EURO, Bucureşti, 2004, director de proiect;
C4. – Analiza diagnostic a activităŃii financiare a societăŃii comerciale „FRUCTEX” S.A. în vederea stabilirii unei strategii pe
termen mediu, 6.000 EURO, Bucureşti, 2004, director de proiect.;
C5. – Studiu privind analiza economico-financiară a activităŃii de brokeraj, contract încheiat cu A1 TEAM
CHARTERING&TRADING, ConstanŃa, 2004, 1.500 EURO, director de proiect;
C6.- Studiu privind activităŃile financiar – bancare şi vamale în activitatea de leasing a S.C. “Dunărea leasing”,
2004, 30.000.000 lei, director de proiect;
C7.- ConsultanŃă şi asistenŃă financiar – contabilă, audit financiar, salarii la S.C. „AGRO INTERNATIONAL” SRL,
Bucureşti, 2003;
C8. - ContribuŃii la managementul financiar – bancar al unităŃilor patrimoniale, contract de cercetare cu S.C. „SOBIS”
S.A. şi Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002;
C9. - Auditul financiar – contabil al conturilor anuale şi certificarea bilanŃului contabil pe anul 1997 la SC
„GLOBAL ONE” S.A., Bucureşti, 1998;
C10. - Expertiza financiar – contabilă a activităŃii S.C. „CORINA PROD” S.A. pe anul 1995, Bucureşti, 1996, contract
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cu „CORINA PROD” S.A.;
C11. - Expertiza financiar – contabilă a activităŃii S.C. „UNISEM” S.A. în vederea privatizării, Bucureşti, 1995,
contract cu S.C. „UNISEM” SA.;
C12. - Documentele de sinteză: structură, completare, certificare, depunere şi centralizare (în condiŃiile noului
sistem contabil al agenŃilor economici), Bucureşti, 1994, contract cu DirecŃia de metodologie contabilă din Ministerul
FinanŃelor;
C13. -Studiu privind realizarea şi implementarea sistemului informaŃional de urmărire operativă a indicatorilor
economico – financiari, în plan teritorial (judeŃean) şi centralizat (la nivel de Ńară), Bucureşti, 1992, contract cu
DirecŃia de metodologie contabilă din Ministerul FinanŃelor.

6. Alte lucrări şi contribuŃii ştiinŃifice


Revista „Expertiza contabilă”, editată de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România,
director în perioada 1993-1997;



în perioada 1993 – 1997: membru al Colegiului Consultativ al ContabilităŃii, organism de consultanŃă şi
îndrumare contabilă, pe lângă Ministerul FinanŃelor;



în perioada 1993 – 1996: membru al Consiliului Superior şi al Biroului Permanent C.E.C.C.A.R.;



membru titular, ca expert contabil, al Corpului de ExperŃi Contabili din România, de la înfiinŃarea acestuia;



vicepreşedinte al AsociaŃiei Cenzorilor Externi IndependenŃi din România, din anul 1999 până în prezent;



din anul 2001-până în prezent: membru activ, ca auditor financiar, al Camerei Auditorilor Financiari din
România;



din anul 2005 – până în prezent: membru al Consiliului ştiinŃific al revistei „Audit financiar”, editată de Camera
Auditorilor Financiari din România;



în perioada 2000 – 2007: membru în peste 20 de comisii de doctorat la A.S.E. Bucureşti – Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune;



Raportor invitat la conferinŃe naŃionale:
- Sesiunea de comunicări „Introducerea noului sistem contabil al agenŃilor economici din România –
necesitate şi implicaŃii”, sub egida Ministerului FinanŃelor, Bucureşti, 1993;
- Cea de-a II-a ConferinŃă NaŃională a experŃilor contabili şi contabililor autorizaŃi din România, Bucureşti,
1994, comunicarea „Auditul financiar-contabil”;
- Simpozion internaŃional, schimb de experienŃă împreună cu experŃi contabili din FranŃa şi Italia, pe tema
„Documentele de sinteză – rol în reflectarea imaginii fidele a patrimoniului, situaŃiei financiare şi rezultatelor
obŃinute de întreprindere”, C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2004;
- Sesiunea de comunicări şi dezbateri la I şi cel de-al II-lea Congres al experŃilor contabili şi contabililor
autorizaŃi din România, Bucureşti, 1995 şi respectiv Braşov, 1997;
- Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice a cadrelor didactice din Universitatea Româno – Americană, 2007,
2006, 2005, 2004, 2003, 2002 şi 2000;
- Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice a cadrelor didactice de la Facultatea de Contabilitate şi Informatică
de Gestiune – A.S.E., 2006, 2005, 2004 şi 2003

 Raportor invitat la conferinŃe internaŃionale de prestigiu:
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- Congresul internaŃional al profesiei contabile, Montpellier, 1993;
- Simpozionul international cu tema “Rolul profesiei contabile in economia de piata”, sub egida cabinetului de
audit financiar - contabil K.P.M.G. din Paris, 1994;
- Congresul international al profesiei contabile, Grenoble, 1994;
- Congresul international al profesiei contabile, Paris 1995;
- Reuniunea cu tema “Organizarea si desfasurarea misiunii de audit financiar – contabil”, sub egida
cabinetului de evaluare si audit financiar - contabil „Ernst & Young”, Paris, 1994;
- Simpozionul cu tema “Contabilitatea anglo-saxona in Europa”, sub egida cabinetului de contabilitate si audit
financiar „Ernst & Young”, Paris, 2001;
- Congresul anual al Academiei Româno –Americane de Arte şi ŞtiinŃă, 2006, 2005, 2004 şi 2003;
- Simpozion internaŃional organizat de Universitatea James Madison, Virginia, S.U.A., 2006, 2005, 2004 şi
2003;
- Simpozion internaŃional organizat de cabinetul de audit financiar „Ernst & Young”, Paris, 2006, 2005, 2004,
2003, 2002 şi 2001.
 Membru al Conseil Universitaire Franco-Roumain apres des Grandes Ecoles Françaises
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